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Digitaaliseen pelaamiseen erikoistunut nuorisotila Pinarilla
Kimmo Pölkki (vas.) ja Mikko Hoffren toivottavat nuoret tervetulleeksi Pelitaloon.

kesänä järjestetystä kesäleiristä Summer G4mes. Olimme siinä vaiheessa
hankkineet leiriä varten Overwatch
-pelin tilejä, joiden tiedettiin tulevan
jalostumaan käyttöön myös pelitalolle. Näin tarjoamme nuorille ilmaiseksi pelin, joka muutoin maksaisi 40 €/
asiakas. Kun nämä tilit luotiin, niin
täytyi keksiä yhtenäinen nimi, jolla
pelaajat tunnistetaan internetin syövereistä, ja samalla edustetaan meidän
pelitaloa. Pohdittiin, mistä automaattisesti tulisi Savo, Kuopio ja maakunta
mieleen. Ajatuksiin tuli muikkukukot
ja sitä kautta päädyimme Muikkuun,
Hoffren muistelee.

Keskiviikkoisin on
tyttöjen ilta

K

uluvan vuoden helmikuussa digitaaliseen pelaamiseen
erikoistunut Pelitalo Muikku
avasi ovensa Petosen Pinarilla, asukastuvan vanhoissa tiloissa. Petosen
asukastupa siirtyi Kotikulman tiloihin
Jalkasenkadulle. Pelitalolta löytyy 12
tehokasta tietokonetta ja Overwatch
-pelitilit, jotka ovat pelitalolla vierailevien nuorien käytössä. Pelitalolla
pääsee kokeilemaan myös turnauspelaamista ja retropelaamista sekä seikkailemaan virtuaalitodellisuudessa.
Petosen Lehden toimitus kävi tutustumassa tiloihin ja ottamassa selvää,
mistä idea pelitalon perustamiselle sai
alkunsa.
- Pelitalo Muikku on osa Kuopion nuorisopalveluiden kolmevuotista hanketta tarkoituksenaan kehittää
digitaalista pelitoimintaa nuorisopalveluissa. Hankkeen sisältöön kuuluu
Pelitalon lisäksi kesällä järjestettävä pelileiri. Leiri järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016 ja tänä
vuonna on tarkoitus uusintaotteluun.
Pelileiri on tarkoitettu 13-17-vuotiaille. Kyseisen hankkeen puitteissa tätä
pelitoimintaa alettiin kehittää, ja mikä olisikaan parempi toimintamuoto
kuin nuorisotila, missä keskitytään

PÄÄKIRJOITUS

K

unnallisvaalit on käyty ja voittajat sekä häviäjät ovat selvillä
myös Petosella, johon lasketaan kolme äänestysaluetta: Pyörö,
Pitkälahti ja Hulkko-Kieloranta. Tällä alueella asuu 6465 äänioikeutettua,
joista 45,1 % myös oikeuttaan käytti.
Se on harmillisen vähän, vaikkakin
vuoden 2012 kunnallisvaaleihin nähden nousua onkin 1,6 %-yksikköä.
Mikä olisi se porkkana, jolla väkeä
saataisiin uurnille enemmän? Yksi
vastaus on tutummat ehdokkaat. Presidentinvaaleissa 2012 Petosen alueen
äänestysprosentti oli 64,5, vaikka val-

pelkästään pelaamiseen. Esikuvana
olemme käyttäneet Helsingissä toimivaa Pelitalo Happea, jossa toiminta pyörii samalla periaatteella. Muita
pelitaloja löytyy myös Rovaniemeltä,
Hämeenlinnasta, Oulusta ja Nurmijärveltä. Muutamia pelitaloja löytyy
pääasiassa Etelä-Suomesta. Valitettavasti Itä-Suomen alue on jäänyt
hiljaiseloon, kertoo hanketta vetävä
Kimmo Pölkki.
- Toiminta lähti käyntiin helmikuun
alussa. Tarkoituksena oli, että toiminta saataisiin alkuun jo tammikuussa,
mutta valmistelut veivät aikaa enemmän kuin osattiin odottaa. Päätimme
järjestää niin sanotut ”isommat tupaantuliaiset” hyperhiihtolomaviikon
yhteydessä. Meillä on täällä turnauksia sekä virtuaalitodellisuuslasit käytössä ja nuoriso voi tulla tutustumaan
ja katsomaan minkälaista toimintaa
täällä on, Pölkki jatkaa.

Hankkeen toteuttaminen
on ollut pitkä prosessi
- Tällä hetkellä tämä on hankkeen
alainen toiminta. Olemme saaneet
avustusta valtion Kulttuuri- ja Opetusministeriöltä laitteiden hankintaan

ja myös Kuopion kaupunki on mukana mahdollistamassa hanketta.
- Prosessi on ollut pitkä. Kun hanke
käynnistettiin, oli pelitalo Muikun ohjaaja Mikko Hoffren minulla harjoittelussa tekemässä opinnäytetyötään.
Vuoden 2015 joulukuussa aloimme
tekemään hakemusta ja suunnittelua
siitä, mitä me tältä hankkeelta haluamme. Jouduimme pitkään kartoittamaan sitä, mihin Pelitalo voitaisiin
sijoittaa, koska paikan tuli olla nuorisotalon yhteydessä. Monien mutkien
kautta päädyimme sitten Petosen Pinarille, josta asukastupa siirtyi toisiin
tiloihin.
- Hanketyö on ollut pitkä ja paljon
etukäteisvalmisteluita vaativa prosessi, Pölkki jatkaa.
- Puolitoista vuotta olemme nyt
tehneet töitä hankkeen eteen ja nyt
toivomme nuorison löytävän tämän
paikan ja jospa sitä kautta alkaisi meillekin tulla hedelmää takaisin. Nuorison toiveet ovat aina tervetulleita ja
toteutamme niitä mahdollisuuksiemme mukaan.
- Nimi-idea Muikulle lähti viime

SDP edelleen Petosen suurin
tion päämiehellä ei suoraan Kuopion
saatikka Petosen asioihin ole mitään
valtaa. Sauli Niinistön kaltaisia tolkun
julkimoita ei Kuopiossa montaa ole,
Petosella ei sitäkään vähää. Pitkälahdessa ”ääniharavaksi” nousi SDP:n
Pekka Pollari 25 äänellä, Pyöröllä eniten ääniä sai Neeta Röppänen (SDP,
22 ääntä) ja Hulkko-Kielonranta -alueella Pekka Niiranen (Kokoomus, 27
ääntä).
Tämän kevään kunnallisvaaleissa
Petosella suurimman puolueen paikkansa piti SDP, joka vei annetuista
äänistä 24,1 %. Osuus on lähes sama

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään. Painos 11 200 kpl.

kuin edellisissä kuntavaaleissa (24,3
%). Hallituspuolueet ottivat sitten jo
pahemmin lukua, lähinnä käsittämättömien tunarointiensa, lukemattomien takinkääntöjensä ja järkyttävän
saamattomuutensa ansiosta. Kokoomuksen ääniosuus laski Petosella 2,2
%-yksikköä ollen nyt 20,0 %.
Kuopioon liittyneiden maaseutukylien äänillä koko kaupungin suurimmaksi puolueeksi noussut Keskustakin tuli alas Petosella reilut
puoli prosenttiyksikköä 16,6 prosenttiin. Perussuomalaisten sukellus
olikin sen sijaan jo todella julma: 5,4
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Keskiviikkoisin Muikussa on tyttöjen ilta, jota pyörittää Humanistisen
amk:n yhteisöpedagogin viimeisen
vuoden opiskelija Asta Keskisaari.
Hän tekee opinnäytetyökseen sukupuolisensitiivistä tyttöryhmää, johon
nuorisopalvelut sekä pelitalo Muikku
ovat antaneet tilat käyttöön.
- Lähtökohtaisesti toiminta on tarkoitettu 13–26-vuotiaille, mutta olisi
varmaan jännittävää jos paikalle tulisi
vaikka iäkkäämpi henkilö, jolle voisi
näyttää mistä tämän päivän pelaamisessa on kysymys. Tällä hetkellä ikähaarukka on koostunut 13–18-vuotiaista kävijöistä, Hoffren jatkaa.
- Myös tytöt pelaavat räiskintää. Pojat ovat yleensä aggressiivisempia pelaajia, ja osa tytöistä voi kokea oman
pelitaitonsa riittämättömäksi. Täytyy
kuitenkin muistaa, että ei kukaan voi
olla tähtipelaaja heti kättelyssä. Siitäkin syystä on hyvä, että myös tyttöjen
iltoja järjestetään. Olen jopa kuullut
pelailun jatkuneen myöhemmin kotona poikakaverin kanssa, ja poikakaveri on hävinnyt, Hoffren naurahtaa.

Peli-iltoja myös
18 vuotta täyttäneille
- Tiistaisin Muikulla on täysi-ikäisten ilta. Tarkoituksena on tarjota

%-yksikköä
kokonaisääniosuuden
jäädessä 10,6 prosenttiin.
Silloin kun on paljon häviäjiä, löytyy
myös voittajia. Petosella Vihreiden
ääniosuus kasvoi komeasti 6,6 prosentista 11,3 prosenttiin. Myös Vasemmistoliitto nosti tällä meidän alueellamme osuuttaan 2,4 %-yksikköä
päästen aina kymmeneen prosenttiin.
Mitä tulokset sitten käytännössä tarkoittavat Kuopiolle ja Petoselle? Eivät
mitään. Vihreiden vaalivoitto ei ole
sellainen jytky, jolla vielä vavisutettaisiin kaupunginvaltuuston valtapeliä.
Toki PS:n romahdus irti vallan kahvasta voi jossain määrin muuttaa pää-

harrastemahdollisuus jo 18 vuotta
täyttäneille päästä pelailemaan ja tutustumaan peleihin. Koska nuorisotalot ovat tarkoitettu alle 18-vuotiaille,
ei pelaamisesta kiinnostuneen nuoren
tarvitse jäädä kotiin, vaan pääsee näin
tutustumaan uusin ihmisiin ja luomaan uutta verkostoa. K-18-illat on
erityisesti suunnattu kaikille, joilla ei
ole välttämättä työ- tai opiskelupaikkaa ja muut kaverit ovat jo lähteneet
maailmalle. Tämä sopii hyvin niin
sanottuun välivaiheeseen pudonneille, joilla on vielä lähitulevaisuus auki,
Hoffren jatkaa. Torstai- ja perjantaiillat ovat tarkoitettu sitten 13 vuotta
täyttäneille.
Muikussa pääsee myös pelaamaan
pelikonsoleita 1990-luvun alkuvaiheesta. Pelitalolta löytyy mm. legendaarinen 8–bittinen Nintendo peleineen, sekä laser-pistooli Duck Hunt
-sorsanmetsästyspeliä varten. Konsoleita hankitaan lisää mahdollisuuksien
mukaan. Vanhat konsolit ovat nykyään keräilijöiden piirissä melko kysyttyjä ja osa jopa harvinaisia. Muikun
8-bittinen on Hoffrenin omasta kokoelmasta. Tällä tavoin nuoret pääsevät
tutustumaan myös siihen minkälaista pelaaminen oli vajaat kolmekymmentä vuotta sitten. Pelitalon tiloissa
on myös huone, jossa pääsee kokeilemaan virtuaalista pelimaailmaa myös
käytännössä. Laite on HTC Vive.
- Laite on hommattu myös sen takia,
että se uutta ja hienoa, ja näin vetoaa
varmasti nuoriin.
- Kaikki jotka ovat sitä kokeilleet,
haluaisivat kotiinsa samanlaisen laitteen, vaikka se vaatiikin hyvän tietokoneen ja siinä käytettävät virtuaalitodellisuuslasit.
- Ajattelimme, että monella nuorella
tuskin on resursseja hankkia kotiinsa näin arvokasta laitekokonaisuutta,
niin hommasimme sen tänne, Hoffren lisää.
Teksti ja kuva: Joni Kvick

töksentekoa, mutta loppujen lopuksi
merkitys jää pieneksi. PS on puolue
joka tarvitsisi 51 % äänistä niin eduskunta- kuin kunnallistasollakin pystyäkseen oikeasti muuttamaan maailmaa.
Maailmankuvan maalailusta takaisin pienelle Petoselle. Täällä, todellisella paikallistasolla, vaikutusvallan
käyttöön ei liity politiikkaa eikä jäsenkirjoja todellakaan kysellä. Asioihin
vaikuttamaan pääsee aktiivisuudella
ja yhdessä tekemällä. #yhdessäpetosella
Pasi Louhelainen
Hallituksen puheenjohtaja
PPAY

Ilmoitushinnat 2017: 0,99 €/pmm.
Ilmoitushintoihin lisätään ALV.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 24.5.2017
Aineistot viimeistään 16.5.2017

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Pelastakaa laiminlyödyt huonekasvit

L

öytyykö ikkunalaudaltasi viimeistä vihreää lehteään pukkaava kärsinyt yucca tai naapuriin
asti kurotteleva juoru? Onko limoviikuna hautautunut pölykerroksen alle ja fiikuksen lehdet kaikkea muuta
kuin kiiltävät? Nyt on paras aika huoltaa kodin viherkasvit kuntoon, sillä ne
kaipaavat talven jälkeen kipeästi huomiotasi.
Mullanvaihto, karsiminen ja uusi
lannoite; näistä kasvit kiittävät puhkeamalla uuteen kasvuun ja kenties
jopa kukkaankin. Jakamalla vanhaa,
ylikasvanutta huonekasvia, voit ilahduttaa vaikkapa naapuriasi.

Suihku piristää
Aluksi kannattaa tarkistaa huonekasvin ruukun koko ja kunto. Onko
kasvi kasvanut niin suureksi, ettei se
mahdu enää ruukkuunsa? Kalkin ja
lannoitesuolojen kertyminen ruukun
pinnalle kielii myöskin mullanvaihdon tarpeesta.
Hidaskasvuiset ja pienessä ruukussa
viihtyvät lajit eivät kaipaa vuosittaista
mullanvaihtoa. Esimerkiksi kaktuksille, posliinikukalle tai pullojukalle riittää mullan vaihtaminen parin vuoden
välein. Myös suurten viherkasvien
jokavuotinen mullanvaihto on hankalaa. Näille kasveille voidaan vaihtaa
multa osittain kaapimalla vanhaa pintamultaa pois ja lisäämällä tilalle uutta
ravinteikasta multaa.
Pölyyntyneet kasvit raikastuvat ja
nauttivat suihkussa käynnistä. Suojaa
ruukku muovipussilla ja kanna kasvi suihkuun. Suihkuttele varovaisesti
lehdet ja oksat ja anna ylimääräisen
veden valua ennen paikalleen vien-

tiä. Jos haluat lehtiin erityistä kiiltoa,
käsittely lehtikiillolla on paikallaan.
Muista lannoittaa erityisesti niitä kasveja, joille mullanvaihtoa ei tehdä.

Mullan käsittely
Mullanvaihto aloitetaan edellisenä
päivänä kastelemalla kasvi perusteellisesti, jotta juuripaakku irtoaisi seuraavana päivänä hyvin. Kasvin irrotus ruukusta onnistuu parhaiten, kun
toisella kädellä tartutaan ruukkuun ja
toisella peitetään mullan pinta niin,
että kasvi jää sormien väliin. Kasvi
käännetään ylösalaisin, ja ruukku napautetaan varovasti irti. Juuripaakkua
ei rikota, jollei kasvia jaeta. Vioittuneet juuret kannattaa kuitenkin poistaa. Uuden ruukun tulee olla halkaisijaltaan sentin pari juuripaakkua
suurempi.
Uusi multa kostutetaan erillisessä astiassa ennen ruukutusta. Sopiva suhde on noin desilitra vettä multalitraa
kohti. Esikostutus on tärkeää mullan
kestävän mururakenteen aikaansaamiseksi. Multa sisältää runsaasti humusta, joka liimaa maahiukkasia toisiinsa muodostaen muruja. Jos multaa
ei esikostuteta, vaan kastellaan reilusti
heti istutuksen jälkeen, saattaa multa
kovettua yhtenäiseksi paakuksi.

Salaojitus estää kasvia
”hukkumasta”
Ruukun pohjalle rakennetaan salaoja kevytsorasta, joka estää liiallisen
kosteuden kertymisen ruukun pohjalle. Salaojakerroksen päälle laitetaan
multaa sen verran, että kasvi tulee entiseen syvyyteensä.Paakun reunoille

valutetaan uutta multaa ja se tiivistetään hellävaraisesti sormin painelemalla.
Pinnalle täytyy jättää kunnollinen
kasteluvara. Pinta säilyy siistinä eikä multa liety tai kovetu, kun mullan
pinnalle laitetaan parin sentin kevytsorakate. Katteena voi käyttää myös
kauniita koristekiviä tai koristesoraa.
Uutta multaa kastellaan varovasti
vähän kerrallaan. Normaali kastelu
aloitetaan vasta, kun kasvi on päässyt kasvunalkuun eli parisen viikkoa
ruukutuksesta. Hoitolannoituksen voi
aloittaa noin kuukauden kuluttua istutuksesta. Kukoistaakseen huonekasvit vaativat säännöllistä hoitolannoitusta kasvukaudella eli helmikuusta
lokakuulle. Markkinoilla on monenlaista vaihtoehtoa lannoitusrakeista
puikkoihin tai kasteluveteen lisättävään ravinteeseen.

Karsintaa ja lisäystä
Usein ruukkukasvit haaroittuvat
epätasaisesti ja näyttävät siksi epäsiisteille. Keväällä ylikasvaneita oksia
voi parturoida terävällä veitsellä tai
oksasaksilla. Oikea leikkauskohta on
noin puoli senttiä lehden tai sivuverson yläpuolelta. Katkaistun verson silmut pullistuvat leikkauksen jälkeen ja
pian niistä kasvaa uusia versoja, jotka
tekevät kasvista tuuhean. Vuosittaista leikkausta kaipaavat muun muassa
kiinanruusu ja pelargoni.
Monia huonekasveja voi nopeasti lisätä jakamalla vanhoja kasveja tai ottamalla niistä pistokkaita. Lisäystapa
vaihtelee kasvien kasvutavan mukaan.
Ruusukemaisesti ja heinämäisesti
kasvavia kasveja lisätään jakamalla.

Viihdy Jynkässä,
ravintola Käskynkässä!
• lounas ma-pe klo 10-15
• à la carte ateriat
• pizzat
• hampurilaisateriat
• astiaston vuokrausta
• kesäterassi, A-oikeudet
• saunakabinetti
Vapunpäivän lounas noutopöydässä
1.5.2017 klo 12-16. Hinta 22 €/henkilö.
Äitienpäivän lounas noutopöydässä
14.5.2017 klo 11-16. Hinta 22 €/henkilö.
Suosittelemme pöytävarauksen tekemistä!
PITOPALVELUA perhe- ja yritystilaisuuksiin,
ympäri maakunnan. Teemme juhlasi toiveesi
mukaan, myös ”avaimet käteen” -periaatteella.
Soikkokuja 12,
Jynkän palvelukeskus, Kuopio
www.kaskynkka.net
puh.
ma-to
pe
la
su

017 361 3411
10-20
10-23
12-22
12-21

keittiö 10-19
keittiö 10-21
keittiö 12-21
keittiö 12-20

Rönsyilevästä kasvista riittää jaettavaa ystävällekin.
Köynnöstävät ja rentovartiset kasvit
taas saa uudistettua pistokkaista. Jos
kasvi muodostaa rönsyjä, on rönsyn
juurruttaminen nopea tapa aikaansaada uusi kasviyksilö. Paras ajankohta lisätä huonekasveja on kevät,
koska silloin kasvit ovat elinvoimaisia.
Ennen kuin ylimääräisiä kasvinalkuja
hävittää kompostiin, kannattaa kysäistä tuttavilta, olisiko joku halukas
antamaan uuden kodin kasville.

Haasteena piikikäs kasvatti
Joskus koittaa se hetki, ettei kaktuksen mullanvaihtoa voi enää lykätä.
Varustautuminen, ja hyvä etukäteissuunnittelu, on tämän operaation a ja
o. Pukeudu pitkähihaiseen paksuun
paitaan tai takkiin. Varaa käsiin paksut työrukkaset. Etsi vanha froteepyyhe. Tarkasta vielä, missä kodin
pinsetit ovat (siltä varalta, että joudut
kuitenkin poistamaan läpimenneitä
piikkejä).
Käännä froteepyyhkeen päitä eri

suuntiin ja kiedo punoksella kaktus
irti ruukusta. Pidä kasvia mahdollisimman kaukana itsestäsi ja laske se
vatiin. Käytä kaktukselle tarkoitettua kukkamultaa ja salaojita ruukku.
Kaktusta ei saa istuttaa liian syvälle
multaan, sillä muuten se mätänee helposti. Jos kaktuksen piikistö multaantuu, voit puhdistaa sen puhaltamalla,
pensselin avulla sutimalla tai imuroimalla sitä varovasti. Samalla tulee
puhdistetuksi kaktukseen talven aikana kertynyt pöly.
Mullanvaihdon jälkeen kaktuksia ei
saa heti kastella, sillä se olisi shokki
juuri talviunilta heränneille kasveille. On maltettava odottaa noin viikko
ennen kastelua. Toisin kuin luulisi,
kastelun lykkääminen edistää juurten
muodostumista. Hyvin hoidettu kaktus voi palkita hoitajansa upealla kukinnalla.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Pixabay
Lähde: www.biolan.fi
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Ekologinen täyden palvelun hautaustoimisto avattu Petosella

M

aaliskuussa 2017 Petoselle
Pyörönkaarelle on avattu
uusi ekologiseen hautaukseen erikoistuva, täyden palvelun hautaustoimisto Sawon Kalla. Toimitus
kävi paikan päällä ottamassa selvää,
mistä ekologisessa hautauspalvelussa
on kysymys. Sawon Kallaa ylläpitävä
Jukka Häyhä kertoo, mistä ajatus perustaa hautaustoimisto juuri Petoselle
sai alkunsa.
- Eräs ystäväni ehdotti, että oletko
ajatellut tämmöistä vaihtoehtoa, ja että tämänkaltaisella toiminnalla saattaisi olla tarvetta Kuopioon. Pähkäilin
siinä asiaa pitemmän aikaa. Ja koska
olkapääni ei enää tykännyt linja-auton
ratin pyörittämisestä, jouduin joka tapauksessa vaihtamaan ammattiani. Se
oli viime elokuuta, kun käytiin Savonlinnassa juttelemassa ja siitä se ajatus
lähti itämään. Marraskuussa tein sitten päätöksen, ja joulukuussa lähdin
harjoittelemaan toimintaa Hautauspalvelu Horisonttiin Savonlinnaan,
joka teki toimeksiantoja myös Kuopioon, kertoo Häyhä. Juuri siksi tulimme Petoselle, koska täällä ei aikaisemmin hautauspalvelua ollut. Ajelin
tässä pitkin Pyörönkaarta, ja vapaa
liiketila sattui löytymään. Vaikka hautauspalvelut yleensä siirtyvät suvussa
aina seuraavalle polvelle, ei Häyhän
perheessä ole aiemmin ollut hautauspalvelutaustaa.

Sawon Kalla panostaa
luonnonmukaisuuteen
Sawon Kalla painottaa viestinnässään ekologisuutta ja luonnonmukaisuutta. Perinnepuu Ekoarkut viimeistellään Kuopiossa käsityönä. Niissä

kuin krematorion uunin luukut ovat
ehtineet sulkeutua. Lisäksi savukaasuja on tullut työntekijöiden silmille, sekä sieltä on voinut lentää palavia suikaleita aiheuttaen palovammoja.

Jukka Häyhä (oik.) ja Roni Häyhä palvelevat ihmisiä suruaikana.

- Meidän ekoarkuillamme on laatusertifikaatti Suomen hautaustoiminnan keskusliitolta. Haimme sen, kun
nämä kriteerit tulivat ja liityimme
laatujärjestelmään. Seurakuntien hautaustoimen liitto, on aikoinaan tämän
laatujärjestelmän laatinut sen takia,
että keinokuituperäisten tuotteiden
hautaaminen maaperään vähenisi ja
vaaratilanteet krematorioissa loppuisivat, Kuusela täsmentää.

Palvelua surun hetkellä

käytetään ainoastaan ekologisia verhoilukankaita (pellava ja puuvilla),
kasviperäisestä raaka-aineesta valmistettua biohajoavaa kalvoa, kotimaista
ympäristöystävällistä kalustelakkaa ja
petsiä sekä aitoja luonnonmateriaaleja, kuten olkea ja heinää. Mäntypuisella perinnepuuarkulla on Suomalaisen
Työn Avainlippumerkki. Jani Kuusela
Savonlinnan Hautauspalvelu Horisontista kertoo puhelimen välityksellä
lisää ekologisuudesta
- Kaikki meillä olevat arkut ja uurnat
ovat luonnontuotteita, jos ne poltetaan, niin niistä ei jää jäljelle minkään
näköistä jäämistöä, mitä arkuissa on
aikaisemmin ollut. Siihen suuntaan
nykyaika on menossa. Uurnat tulevat
meille Heinävedeltä.

- Alun perin koko ekoarkku on Suomen Ekoarkku Oy:n markkinoille
tuoma tuote. Silloin kuin ei vielä puhuttu ekoarkuista lainkaan, niin se
tuli ensimmäisenä sieltä, josta se on
levinnyt pikkuhiljaa Itä- Suomen alueelle Savonlinnan ja Mikkelin kautta
Kuopioon. Me olemme ekologisen
hautauspalvelun uranuurtajia hautausalalla. Kun tulimme markkinoille,
niin silloin Suomen suosituin hautaarkkumalli oli keinokuitukankaalla
päällystetty arkku, joka oli myös sisältä keinokuidulla verhoiltu, eikä silloin
ekologisuudesta puhuttu hautausalalla ollenkaan. Kun markkinoille on tullut ekologinen vaihtoehto, niin myös
seurakuntien hautaustoimi on alkanut
kiinnittämään asiaan huomiota. Tällä
hetkellä olemme pyrkineet siihen, et-

tä samat kriteerit täyttyisivät kaikissa
toimistoissa, Kuusela täsmentää.

Ekologisuus korvaa
keinokuituarkut
- Ekologisuus on ehdottomasti kasvava trendi, Kuusela jatkaa.
- Tulevaisuudessa se tulee olemaan
tärkeä asia myös hautauksessa, ja vasta nyt siihen on alettu kiinnittämään
huomiota, ettei maahan menisi maatumattomia keinokuituja. Nykyisin
tuhkauksissa ei edes hyväksytä keinokuituarkkuja, koska ne ovat vuosikymmenien aikana aiheuttaneet
useita vaaratilanteita krematorioissa.
Monet keinokuituarkut ovat muun
muassa syttyneet palamaan jo ennen

Sawon Kalla on täyden palvelun
hautaustoimisto, joka käy yhdessä läpi kaikki hoidettavat käytännön asiat
ja valitsee yhdessä asiakkaan kanssa
hautaustavan, arkkumallin, sekä auttaa siunaustilaisuuden järjestelyissä.
Hautauspalvelu sopii sairaalan tai
terveyskeskuksen kanssa vainajan
noudon, arkutuksen ja kuljetukset,
sekä hoitaa hautausluvan toimittamisen seurakunnalle tai mahdollisen
tuhkausilmoituksen
krematoriolle.
Tarvittaessa voi myös varata siunauskappelin, sekä papin ja hautapaikan
seurakunnalta. Asiakkaan halutessa
Sawon Kalla hoitaa myös pitopalvelun
ja kukat muistotilaisuuteen. Hautauspalvelu voi myös järjestää huomaamattoman ja tilaisuutta kunnioittavan
valokuvaajan.
Teksti ja kuva: Joni Kvick

KAIKKI YHDESSÄ
PETOSELLA
-kevättapahtuma

Ohjelmassa mm.:

Kirpputori ja taimikirppis,
musiikkia, arpajaiset sekä
lukukoira Sylvi!

Kirpputoripaikkojen varaus alkaa tiistaina 2.5. klo 9.00
Paikat varataan henkilökohtaisesti
Kotikulma-Petosen asukastuvalta (Jalkasenkatu 7)
Hinta 5€ /paikka, joka maksetaan varaamisen yhteydessä
(huom. omat pöydät!) Lisätietoa tuvalta, puh. 044 718 5073
Kevättapahtuma
on myös Instagramissa!
Tärkeimmät tapahtumatägit:
#yhdessäpetosella
#yhdessä #suomi100
#suomifinland100

Tapahtuman järjestävät:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry,
Niiralan Kulma, Kallaveden srk, Pitkälahden
puutarhakerho, Tukikohta srk, Pinari, Petosen
asukastupa, Pyörön kirjasto, Nuorten Palvelu ry,
Kulttuuri kulkee mukana –hanke sekä iso joukko
vapaaehtoisia.
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Perheen pienimmille suunnatun
taidetyöpajan teemana tunteet

M

olli on pieni ja kiukkuinen olento, joka asuu yksin suuren puutarhan keskellä. Mollilla on haave. Se haluaisi
ystävän, jonka kanssa voisi kuiskailla
salaisuuksia, istua vierekkäin ihan hiljaa tai laittaa kaikki hyrskyn myrskyn.
Ja mikä parasta - mököttää yhdessä!
Saadakseen ystävän, Molli opettelee
kauniita lauseita ja harjoittelee kumartamaan kohteliaasti. Molli haluaisi valloittaa hymyllään, mutta Molli
ei osaa hymyillä. Ja kuitenkin hymyn
sanotaan olevan paras lahja, jonka
ystävälle voi antaa. Mikä saa Mollin
lopulta kikattamaan kippurassa, hekottamaan hepulissa ja hyrisemään
hyvästä mielestä? Molli on kaunis ja
herkän humoristinen kertomus ystä-

vyydestä ja yksinäisyydestä, kaipauksesta ja sisukkuudesta. Se on tarina
kaikille, jotka ystävä tekee onnelliseksi.
Molli on Katri Kirkonpellon kirjoittama lastensatukirja. Työpaja alkoi
yhteisellä rauhoittumisella ja satuhetkellä, joka toimi inspiraation lähteenä
alle kouluikäisille lapsille ja heidän
vanhemmilleen suunnatussa maksuttomassa tapahtumassa. Petosen Pinarilla järjestetyn taidetyöpajan teemana
olivat tunteet, ja teoksista välittyikin
ilo ja yhdessäolo. Taidetyöpajassa piirtämisen ja maalaamisen ohella pääsi
muun muassa kokeilemaan kaiverrusta Finnfoam-levylle. Ideana on, että
hieman styroksilevyä muistuttavalle

materiaalille kaiverretaan sukkapuikolla kuvioita, jonka jälkeen se maalataan ja painetaan paperille. Työpaja
järjestettiin osana ”Kulttuuri kulkee
mukana” -hanketta ja työpajan ohjaajina toimivat kuva-artesaani Nina Venäläinen ja kulttuurituottajaopiskelija/terveydenhoitaja Satu Iljo.
Taidetyöpajan teoksista kootaan
näyttely Pyörön neuvolan käytäville.
Taidetyöpajan avajaiset järjestettiin
Pyörön neuvolassa 12.4.2017. Taidenäyttelyn on tarkoitus jäädä pysyväksi.
Teksti ja kuva: Joni Kvick

Ohjaajat Satu Iljo (vas.) sekä Nina Venäläinen ohjeistivat
Kerttua (2-v.) kokeilemaan taiteilua finnfoam-levylle.

Fysioterapiaa Saaristokaupungissa

- Fysioterapia - Hieronta - Intialainen päähieronta
Yrittäjä

Annakaisa
Kolehmainen

Ajanvaraus 044 575 9459
Luoderannankatu 11 B, 70840 KUOPIO

PÄIVÄRETKI VALAMON LUOSTARIIN
10.6.2017
Tervetuloa mukaan kesäretkelle
Valamon luostariin
Heinävedelle 10.6.2017!
Hinta 20 €/aikuinen ja 10 €/alle 12 v.
Sisältää bussimatkat ja opastetun
kierroksen Valamossa.
Ruokailu omakustanteinen.
Järjestää: Niiralan Kulman Petosen asukastoimikunta ja Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
Ilmoittautuminen 19.5.2017 mennessä: minna.takala@niiralankulma.fi
Kysy lisätietoja: Mauri Pelkonen puh. 040 1795355

Petosen Lehti tabloidikoossa
jo vuodesta 1990

Petosen vapaa-ajantilat, Pinari, Pyörönkaari 19
puh. 040 462 7068

Avoinna: ma-pe 9.00 - 13.30

*Ateriaan sisältyvät pääruoka,
salaatti, leipä ja juoma.

Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

Meillä käy vain käteinen.

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä
kahvio.ppay.fi
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Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

Kotikulma - Petosen asukastupa

Avoinna ma-pe 8-13 - Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio - puh. 044 718 5073 - petosen.asukastupa@gmail.com

Petosen alueen asukastuvat löivät joulukuussa hynttyyt yhteen Kotikulman tiloihin.
Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:

www.ppay.ﬁ • 044 729 5233
•
•
•
•

- Ilmaista leipää tarjolla lähes joka arkipäivä
- Bingo ke ja pe klo 10
- Uutuuspeli Limpun loukkua to klo 10
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- SPR:n terveyspiste ma 8.5. klo 10-12

Biljardi ma klo 9.30 - 13, ti klo 9 - 13, to klo 9 - 14
Boccia ma klo 11.30 - 13.30
Askartelukerho to klo 11 - 14
Sekasähly miehille ja naisille su klo 16 - 17.30

Yhteistyössä järjestettyä toimintaa:
• Kädentaidot-kerho maanantaisin klo 11 - 14
• Neuvokkaiden Naisten Kestävät Konstit
tiistaisin klo 9 - 11
• Pinarin Pohtimo keskiviikkoisin klo 12 - 14
• Pyörön kuvataidepaja pe klo 9 - 11

Tiistai-kerho
Pelaamme bocciaa maanantaisin klo 12 - 14,
tiistaisin klo 11.45 - 14.00 kokoonnumme kerhohuoneelle
kahville, rupattelemaan, pelaamaan bingoa ja skipboa.
Tervetuloa entiset ja uudet jäsenet.
Kesäksi jäämme lomalle 16.5. alkaen.
Syksyllä ilmoitetaan jatkosta.

Seuraava Petosen Lehti ilmestyy 24.5.
Aineistot lehteen 16.5.

Miten kevät vaikuttaa
mielialaan?

Asukastuvan neulekerho toimii edelleen perjantaisin klo 11.30 - 13.30 Pinarilla (Pyörönkaari 19, 2. krs, kokoushuone).
Tervetuloa neulomaan hyväntekeväisyyteen. Neulojille ilmaiset pullakahvit.

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO
1.5.

KURPITSAKILPAILU alkaa. Siemenet pannaan itämään.

15.5. klo 17.00

PUUTARHAILTA PUIJON VÄRISSÄ. Aiheena puutarhan tuholaiset ja taudit.

20.5. klo 10.00

TAIMIEN PURKITUS Paukarlahdessa. Lähdemme kimppakyydein ABC:ltä klo 9.30.

27.5. klo 8 - 14

TAIMIKIRPPIS Petosen torilla osana Petosen kevättapahtumaa.

17.6.

KESÄRETKI Loviisan seudulle. Ohjelmassa mm. kiertoajelu, vierailut Kuninkaanlampinimiseen taloon puutarhoineen sekä Eija’s Gardeniin. Matkan hinta 60 euroa sis. kuljetuksen,
em. kohteet opastuksineen sekä 1 x lounas ja 1x kahvit. Ilmoittautumiset 28.5. mennessä.
TERVETULOA MUKAAN!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
sähköposti: puutarhakerho@netti.fi / puhelin 044 512 3137 / kotisivut: www.pitkalahdenpuutarhakerho.net

muutos saattaa laukaista unihäiriön
tai masennuksen sekä pahentaa jo
masentuneen oireita. Siksi juuri kevät
ja kirkas valo saattavat viedä olotilan
niin pahaksi, että oireileva päätyy itsetuhoiseen ratkaisuun.
Bipolaarisesta häiriöstä kärsivät ihmiset saattavat kevätauringon myötä
kokea voimakkaan maanisen vaiheen.
Silloin uni ei tule ja potilas saattaa
käydä ylikierroksilla vaikkapa siivoten
vuorokauden ympäriinsä ja jatkaen
perään vielä toisenkin.

Väsymystä vai
vuodenaikamasennusta?

K

evään ensisäteet saavat toiset
hykertelemään innosta, toisia liika valoisuus sen sijaan
vain ahdistaa. Kirkastakin kirkkaampi kevätvalo tunkeutuu joka paikkaan
paljastaen niin likaiset kadunpenkat,
pesemättömät ikkunat kuin kevääseen
virittyvän luonnon. Joillekin lisääntynyt valo antaa potkua elämään, jolloin
vähemmilläkin unillakin pärjää. Toiset taas kokevat kirkkauden ja oman
olotilan välillä niin suuren ristiriidan,
että kokevat masennusoireita. Pitäisi
piristyä ja herätä eloon, mutta kun ei
millään jaksaisi. Oma ulkonäkö ja kodin siisteys voivat armottomassa kevätvalossa tuntua erityisen nuhjaantuneilta.

Keskuskello raksuttaa
Silmän verkkokalvon solut ovat suorassa yhteydessä elimistön keskuskelloksi kutsuttuun aivojen osaan, joka tahdistaa elimistön soluja ja pitää
huolta vuorokausirytmistä. Keväällä
valoisammat illat hidastavat keskuskellon käyntiä. Tämä johtaa niin vuo-

rokausirytmin kuin uni- valverytmin
viiveisiin. Keskuskellon rytmihäiriöt
haittaavat nukahtamista, eikä pitkäkään yöuni siksi välttämättä virkistä.
Keväisin herkästi häiriintyvää vuorokausirytmiä sekoitetaan vielä lisää kesäaikaan siirtymisellä. Etenkin iltaisin
virkeät voivat joutua totuttelemaan
useankin viikon, ennen kuin saavat
uudesta aikataulusta kiinni. Kellojen
kääntämisen vaikutusta on tukittu
paljon ja näyttäisi sille, että haittoja on
paljon enemmän kuin hyötyä. Useimmilla kestää kolmesta neljään vuorokautta tottua muutokseen. Negatiivinen vaikutus on suurempi keväällä,
kuin syksyllä talviaikaan siirryttäessä.

Pitoisuuksissa nousupiikki
Valo säätelee myös aivojen välittäjäaineiden eritystä. Voimistuvan valon
arvellaan vaikuttavan eritoten aivojen serotoniinin ja melatoniinin kehittymiseen sekä hormonieritykseen.
Kaikilla näillä on oma vaikutusmekanisminsa mielialaan. Hormonitasojen
ja aivojen välittäjäaineiden äkillinen

- Kolme asiakaskonetta käytettävissä
- Edullinen tulostus– ja kopiointipalvelu
- Neuvontaa verkkoasiointiin
- Tietokoneiden pienet huollot
- Tietokoneiden ohjelmistopäivitykset

Keväällä väsymysoireita voi ilmaantua perusterveilläkin tavallista herkemmin. Huonosti nukuttujen öiden
jälkeen väsyttää normaalia enemmän,
kärsitään päänsärystä, vatsakivuista ja
ärtyneisyydestä.
Kevätmasennus eli vuodenaikamasennus vaatii ammattilaisapua. Se
poikkeaa kevätväsymyksestä siinä,
että oireet ovat pitkäaikaisia eivätkä
normaalit mielenvirkistyskeinot tehoa. Perussääntönä on, että mikäli
masennusoireista ainakin neljää on
jatkunut yli kuukauden, apu on tarpeen.
Masennuksen oireita voivat olla:
1. Unettomuus
2. Väsymys ja uupumus
3. Muutokset ruokahalussa
4. Lamaantuneisuus tai liika kiihtymys
5. Aloitekyky kateissa
6. Muisti reistailee
7. Mielihyvän tunne katoaa
8. Suhteettomia alemmuuden ja
syyllisyyden tunteita
9. Kuoleman ajatuksia

”Love is in the Air”
Positiivisiakin

vaikutuksia

valol-

la toki on. Talvella nukuttaa paljon,
turhan pitkiäkin unia, vaikka tarvetta
siihen ei olisi. Valoisaan aikaan yöunentarve pyrkii normalisoitumaan ja
yleinen aktiivisuus lisääntyy. Ihmiset
ikään kuin kaivautuvat esiin talvikoloistaan ihmisten ilmoille.
Serotoniinintuotannon lisääntymiseen aivoissa liittyy se, että empatian
tunne kasvaa ja on mukavaa olla muiden ihmisten seurassa. Vieraat kasvot
alkavat helpommin viehättää, eli otolliset olosuhteet rakastumiselle syntyvät.
Valo kiihdyttää toisenkin välittäjäaineen, dopamiinin, tuotantoa. Sen
vaikutuksesta mielihyvän kokemukset lisääntyvät. Se auttaa rakastumisen
tunteen voimistumisessa.
Moni herää keväisin pitämään
enemmän huolta itsestään ja uudistumaan talven jäljiltä. Ulkona liikkuminen on lämpimillä ja kuivilla keleillä
helpompaa ja se nostaa niin kuntoa
kuin mielialaakin. Talvella tulee syötyä tavallista enemmän, erityisesti illalla ja iltapäivällä, kun sisäinen kello jätättää. Makeanhimo on pimeään
aikaan vaativampaa kuin valoisalla.
Keväällä painonpudotus voi olla siksi
helpompaa, kun ruoka ei maistu niin
usein kuin talvella.

Kesänlapsia ja
helteen vihaajia
Valon lisäksi osa meistä reagoi voimakkaasti vaihtelevaan säähän. Herkkyys reagoida ilmatilaan on vahvasti
yksilöllistä ja osittain myös perinnöllistä. Oireilua kutsutaan meteopatiaksi.
Yleisimmin valoisuus ja auringonpaiste koetaan myönteisenä, mutta
on ihmisiä, jotka kokevat voimakkaan
auringonpaisteen vointiaan heikentäväksi. Joillekin auringonpaiste voi
tuottaa suoranaista kipua, etenkin
keväällä, kun muutos valon määrässä

ja voimakkuudessa on hyvin nopea.
Eräässä tutkimuksessa ihmiset jaettiin
neljään tyyppiin sen mukaan, miten
he reagoivat auringonvaloon ja sateeseen. Sen mukaan keskuudessamme
on kesän rakastajia ja inhoajia, sateen
vihaajia sekä heitä, joiden mielialaan
sää ei juuri vaikuta. Kesän rakastajat
ovat muita iloisempia ja vähemmän
vihaisia aurinkoisina päivinä ja rakastavat hellettä. Kesän inhoajat puolestaan ovat onnellisimpia viileinä,
sateisina päivinä ja tuntevat olonsa tukalaksi auringon porottaessa. Sateen
vihaajat masentuvat synkistä pilvistä
ja tuuli saattaa saada heidät jopa haastamaan riitaa. Toisille sitten onkin
ihan sama, sataako vai paistaako tai
onko lämmintä vai viileää.
Näistä oireista tunnistat meteopatian:
1. Pilvisellä säällä olet selittämättömästi väsynyt ja alakuloinen. Mikään
ei huvita, aloitekyky on nollissa.
2. Voimakkaalla tuulella olet erittäin
ärsyyntynyt. Itsekontrolli on heikentynyt.
3. Aurinkoinen sää piristää ja kohottaa keskittymiskykyä. Saat tavallista
enemmän aikaan.
4. Matalapaine ja sade saavat ilottomaksi.
5. Vuodenajalle epätavallisen kylmä
lämpötila aiheuttaa migreenin. Jos
kärsit reumasta, niveliäsi kolottaa.
Teksti ja kuva:
Pirjo Kiiski
Lähteet:
http://yle.fi/uutiset
http://www.is.fi/kotimaa
”Love is in the Air”: John Paul Young
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Kallaveden seurakunta
040 4848 324
kallavesi@evl.fi

tymäpäiväjuhla seurakuntasalissa.
4 v. synttärit su 21.5. klo 16. Juha
Määttä, Richard Nicholls. ja Käsikellokerholaiset.
Kevätlaulajaiset ke 24.5. klo 10.15.
Kevätlaulajaiset kirkon aulassa ennen
arkista ateriaa.

UUSI TÄYDEN PALVELUN
HAUTAUSTOIMISTO
EKOLOGINEN
HAUTAUSPALVELU

KALLAVEDEN PETOSEN
SEURAKUNTATALO
Pyörönkaari 21

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Messu su 30.4. klo 10. Petteri
Hämäläinen, Matti Pentikäinen, Richard Nicholls. Ps5M-bändi.
Afrikkalainen gospelmessu ja
Taivaallisen ihanat Vappupippalot
su 30.4. klo 17. Matti Pentikäinen,
Mari
Vuola-Tanila.
Lapsikuoro,
nuorten lauluryhmä, Lähde-bändi ja
sudanilaisten lauluryhmä.
Nuorten ja nuorten aikuisten
peli-ilta to 4.5. klo 16.30. Petteri
Hämäläinen. Kirkon pallosalissa.
Seuraavan kerran 18.5. klo 16.30-18.
Koko kansan kirkkopyhän messu
su 7.5. klo 10. Petteri Hämäläinen,
Richard Nicholls. ja KNOT-nuorisokuoro Aamupuuro klo 9, Messu klo
10 . Messun jälkeen toimintapisteitä
lapsille ja aikuisille Lounas noin klo

11.30.
Perheitten raamattupiiri su 7.5. klo
16.30. Seuraavan kerran 21.5.
Kirkon Raamattupiiri ma 8.5.
klo 18. Raamattupiiri kokoontuu
seuraavan kerran 22.5. klo 18.
Rippikoulukonsertti ke 10.5. klo
17. Sanna Alanen, Petteri Hämäläinen, Jarkko Maukonen.
Äitienpäivän messu su 14.5. klo
10. Veli Mäntynen, Juha Määttä, Mari
Vuola-Tanila. Kirkkokahvit ja ruusut
äideille.
Nuorten kevätjuhla ja isosten
siunaaminen ti 16.5. klo 17. Petteri
Hämäläinen, Richard Nicholls. ja
KNOT-nuorisokuoro.
Messu ja 70, 75, 80, 85, 90 ja yli 90
vuotiaiden syntymäpäivät su 21.5.
klo 10. Veli Mäntynen, Juha Määttä,
Matti Pentikäinen, Anna-Mari Linna.
Kirkkokuoro. Messun jälkeen syn-

Pirkko Vesavaaran rukousilta pe
28.4. klo 18. Anni Tanninen.
Varikko-ilta su 7.5. klo 17. Mari Vuola-Tanila ja Heikki Tanila alustavat
Riparikirkot klo 14 ja 16 la 13.5. klo
14. Sanna Alanen, Petteri Hämäläinen, Anni Tanninen, Richard Nicholls.
nuorisokuoro ja Ps5M bändi.
Äitienpäiväkonsertti su 14.5. klo
16. Mari Vuola-Tanila. Lapsikuoro,
nuorten lauluryhmä, nuoria soittajia.
Juontaa Heikki Tanila.
Kutsu yhteyteen -messu su 21.5. klo
17. Anni Tanninen.
Kallaveden seutu - Muut
Olotilatorstai to 27.4. klo 11.30.
Anni Tanninen. Niemisjärven kylätalossa, Niemisjärventie 763.
Piirien kevätjuhla to 27.4. klo 18.
Sanna Alanen, Anna-Mari Linna. Rytkyn leirikeskuksessa.
Miesten sauna- ja saunailta pe 28.4.
klo 17.30. Poukaman leirikeskus. 28.4.
Rauno Perälä. seuraavan kerran 19.5.
klo 17.30, Jarkko Maukonen.
Siioninvirsiseurat ma 1.5. klo 18.
Matti Pentikäinen. Jouko Ikola, Urpo
Karjalainen ja Erkki Laitinen. Per-
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 KULJETUKSET
 ARKUT JA UURNAT
 KUKAT

 PITOPALVELU
 PERUNKIRJOITUKSET
 HAUTAKIVET

HAUTAUSPALVELU alk.
p. 044 240 2202



490,-

sis. arkun lisäksi yhden
kuljetuksen, vainajan
vaatteet ja pukemisen.

Pyörönkaari 26, Kuopio

www.sawonkalla.fi

inteiset vapun körttiseurat Rytkyn
leirikeskuksessa. Pullakahvi 17.30 alkaen.
Etelä-Kuopion diakonia - ja lähetyspiirin kevätjuhla to 4.5. klo 13. Sanna Alanen. Sotkan Onnissa Pääharjunniementie 161
Miesten raamattupiiri to 4.5.
klo 18.30. seuraavan kerran 18.5.
klo 18.30. Tiedustelut Veijo Olli, p.
0408275304 ja Kyösti Kurkinen, p.
0445696775.
Haminalahden
työseurat
ma
15.5. klo 18.30. Kyllikki Kinnusella,

Haapasaarentie 37. Riitta Reima.
KALLAVEDEN VEHMASMÄEN
KAPPELI
Sotkanniemi 15
Esikoislestadiolaiset seurat pe 5.5.
klo 18. Järj. Esikoislestadiolaiset ry.
Seurakahvit. seuraat kerrat: 14.5. ja
21.5.
Sanajumalanpalvelus ja Kaatuneiden muistopäivän seppeleen lasku
su 21.5. klo 13. Veli Mäntynen, AnnaMari Linna.

Presidentti Niinistö ja rouva Haukio Miljoona, miljoona
pönttöä
vierailivat Petosella
Opiskelija Emmi Nousiainen keskittyy suorittamaan
harjoitusta presidentin valvovan silmän alla.

T

asavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouvansa Jenni
Haukio vierailivat Kuopiossa
Minna Canthin eli tasa-arvon päivänä
19. maaliskuuta 2017. Vierailu oli osa
maakuntamatkojen sarjaa, jonka presidentti tekee tänä vuonna Suomen
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi.

Presidentti Niinistö ja rouva Haukio
tapasivat kansalaisia iltapäivällä Kuopion torilla, jossa presidentti Niinistö
aloitti puheensa toivottamalla lupsakasti kansalaisille ”hyvvee päevee”.
Lisäksi presidenttipari tapasi Kuopion
kaupungin ja Pohjois-Savon maakunnan edustajia.
Tasa-arvon päivän kunniaksi presidenttipari osallistui Kuopion musiikkikeskuksessa järjestettävään Naisen

Turvallinen pesintäpönttö antaa linnunpojille hyvän alun elämään.

O
ääni -konserttiin, jossa rouva Haukio
esitti tervehdyksen. Konsertissa kuultiin kappaleita suomalaisuudesta ja
savolaisuudesta muun muassa kuorojen tulkitsemina. Konsertti on osa
Minna Canthin muistoksi järjestettävää Minnan Päivät -kaupunkifestivaalin ohjelmaa. Presidentti Niinistö
ja rouva Haukio vierailivat myös Kuopion museossa, joka esittelee PohjoisSavon historiaa ja elämää, sekä Itäsuomalaista luontoa.
Maaliskuun Petosen Lehdessä kirjoitimme Pelastusopiston toiminnasta. Kuin tämän jutun jatkumona,
tutustui myös presidenttipari Kriisinhallintakeskuksen ja Pelastusopiston
toimintamalleihin. Presidenttiparia
olivat vastaanottamassa Pelastusopiston Koulutusjohtaja Minna Hirvonen, Kriisinhallintakeskuksen johta-

ja Juho Särkilä sekä Petosen Lehden
toimitus. Tästä presidentti puolisoineen siirtyi tutustumaan hätäkeskussimulaattoritilaan, jossa opiston
rehtori Mervi Parviainen esitti lyhyen tervehdyksen videon välityksellä,
minkä jälkeen Pelastusopiston hätäkeskuspäivystäjäopiskelija Emmi
Nousiainen demonstroi hätäpuhelun.
Mukana opetustilanteessa olivat hätäkeskustiimistä tiiminvetäjä, opettaja
Toni Alatalo sekä vanhempi opettaja
Titta Lindholm. Kriisinhallintakeskus kouluttaa asiantuntijoita kansainväliseen siviilikriisinhallintaan ja pelastustoimeen, ja Pelastusopisto vastaa
kansallisen pelastustoimen ja hätäkeskusten ammatillisesta koulutuksesta.
Teksti ja kuva: Joni Kvick

lethan huomannut, että Suomi 100 -juhlavuoden osana
on tempaus, jolla innostetaan
rakentamaan ja ripustamaan linnuille
pesimäpaikkoja?
Kampanjan on kehittänyt Yle Luonto -toimitus, ja siihen osallistuu koko
Yle sekä yhteistyökumppaneina Suomen suurimmat luontotoimijat.
Pönttötempauksen ideana on suomalaisten mittava luontorakkaus,
jonka eteen tehdään paljon vapaaehtoistyötä. Kampanjan myötä elvytetään pönttöperinnettä, kädentaitoja
ja talkoohenkeä sekä levitetään tietoa
linnuista.
Nikkarointitempaus kestää toukokuun loppuun. Rakennusohjeet löydät
yle.fi/aihe/miljoona-linnunponttoa
ja sieltä löytyy myös rekisteröintisivu
valmiille, ripustetulle pöntölle.
Linnunpöntön ripustaminen ei ole
jokamiehen oikeus. Osana Miljoona
linnunpönttöä -kampanjaa Metsähal-

litus tarjoaa mahdollisuuden ripustaa
linnunpöntön valtion monikäyttömetsiin. Ripustamista varten ei kampanjan aikana tarvitse kysyä erillistä
lupaa. Ennen pöntön ripustamista
varmista Metsähallituksen karttapalvelusta
(www.metsa.fi/karttapalvelu), että paikka on valtion monikäyttömetsässä. Luonnonsuojelualueille
pönttöjä ei saa ripustaa.
Ripustukseen käy kestävä metallilanka, mutta puun runko tulee suojata
esimerkiksi puupalikoilla siten, ettei
lanka uppoa rungon sisään. Älä koskaan naulaa pönttöä kiinni elävään
puuhun!
Vinkki: Linnut rakastavat kaikkea
mikä on pehmeää, kevyttä ja lämmintä luonnonmateriaalia
Ripustetun pöntön läheisyyteen voi
jättää pesäntekomateriaaliksi vaikkapa silputtuja lastuja tai koirankarvaa.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Irma Kortekallio

Tervetuloa ostoksille
uuden ajan kyläkauppaan,

K-MARKET PIRTTIIN!

PIRTTI

Kaikki hyvä on lähellä.
VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA:

Palvelu pelaa:
ark 8-21
la 9-20
su 11-20

Voimassa 30.4.2017 asti

POPSI

Perhenakki

LAUANTAI

600 g

Valikoimissamme on runsaasti lähituottajien tuotteita, mutta haluamme laajentaa lähiruokavalikoimaamme entisestään. Kerro siis tuotetoiveistasi meille, niin et tarvitse enää lähteä "Kallavettä edemmäksi
kalaan".
Meiltä löydät vastapaistetut leivät ja leivonnaiset aamuvarhaisesta
iltamyöhään, koko kaupan aukioloajan.
Meillä on myös itsepalvelusalaattibaari, josta voit poimia salaatin
vaikkapa lounaaksi tai lisukkeeksi mielihalusi mukaan – joko samat suosikit
tai erilaisen salaatin jokaiselle päivälle.
Helppoa, herkullista ja terveellistä. Mitä
muuta sitä hyvältä ruoalta enää kaipaisikaan? Tämä salaatti on kuin kotona
tehty!

099
PKT
(1,65/kg)

Hinta ilman kuponkia 2,49/pkt (4,15/kg)

VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA:

PIRTTI

Voimassa 30.4.2017 asti

FAZER

Puikula
täysjyväruis
6 kpl/330 g

089
PS
(2,70/kg)

Hinta ilman kuponkia 1,39/ps (4,21/kg)

www.facebook.com

keijo.ollikainen@k-market.com, p. 044 333 0300

meidät löydät myös

Pirtinkaari 28, 70820 Kuopio

PIRTTI

facebookista

Pyörönkaari 3 E, KUOPIO
Puh. 017 3634 757
Yhteisvarausnumero 029 123 1152

www.kuopionpysakointi.fi
/kuopionpysakointi

• Perushammashoito
• Esteettinen hammashoito

vilhelmi.fi
Tutustu uusiin kotisivuihimme:

• Purentaongelmat
• Pelkopotilaat

kätevä
ajanvaraus
netissä!

• Implantit eli keinojuuret
• Proteesihoidot

suun terveyteen
ilo antaa – onni saada!

Tutustu
kotisivuillamme
ja kysy lisää!

Kuukausikortti 70 €

pysäköinti

2 tunnin

L AHJA
I
VINKK

LAHJAKORTTI

HAMPAIDEN VALKAISU
kirkastaa
kauneimman hymysi

3€

Aihetta hymyyn!
LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

24/7

TORIPARKKI
EDULLINEN JA HELPPO

on nyt HAMMASKESKUS VILHELMI
Vain nimi on uutta – PETOSEN HAMMAS
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